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Presupost (2011-2014): 14.475.180 € Termini: 21/03/2011

Tipus de projecte:

Pressupost màxim: 2.222.222€

Durada: fins a 4 anys (entre 01/01/2011 i 15/11/2014)

Abast supraautonòmic i amb perspectiva, abast i referent nacional i global.

Documentació necessària: sol·licitud, memòria tècnica (índex a l'Annex I convocatòria), acreditació representació, etc. (art 4.2 convocatòria)

Detalls a tenir en compte:

- La sol·licitud s'ha de lliurar en suport informàtic i en paper.

- En l'últim any de projecte, a més s'ha de presentar un informe final en un termini inferior a 3 mesos de la fi de projecte.

- Ajut incompatible amb d'altres rebudes cofinançades amb fons comunitaris.


Enllaços d'interès:

Convocatòria: http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/03/pdfs/BOE-A-2011-4066.pdf 

Bases Reguladores: http://www.boe.es/boe/dias/2009/05/22/pdfs/BOE-A-2009-8539.pdf 

El Programa de la Xarxa Rural Nacional (cofinançat pel FEADER) és un sistema integrat i participatiu d'accions i voluntats al servei del desenvolupament

sostenible del medi rural, a la consecució es dirigeixen els objectius concrets previstos en el programa, en particular el foment de la realització de projectes pilot

que impliquen un valor afegit en termes d'innovació, a través d'activitats d'assistència tècnica i execució. Aquesta Xarxa vol ser el marc de promoció d'idees

innovadores, creatives, imaginatives, capaços de generar noves expectatives de futur en el nostre medi rural cada vegada més desfavorit i distanciat de la

modernitat, de manera que es generi un present possible i atractiu per als seus pobladors . 

Amb aquesta finalitat, s'estableix un règim d'ajudes per a la realització de projectes pilot que contribueixin a la diversificació econòmica, a la modernització, a la

millora de la qualitat de vida i a la multifuncionalitat del medi rural, en el marc del desenvolupament sostenible. L'aplicació del projecte pilot tindrà com a

objectiu fonamental la creació i/o consolidació de l'ocupació, com a factor fonamental de fixació poblacional en el territori, o la millora de la qualitat de vida

dels seus habitants. 

Degut a l'abast de vinculació, i a l'àmbit territorial necessari per a l'aplicació dels projectes pilot, sempre obligadament superior al d'una comunitat autònoma, 

les subvencions regulades per aquesta ordre no són territorialitzables, mentre que s'adrecen a projectes globals definits unitàriament amb caràcter no

fraccionable territorialment i que només poden ser executables des d'aquesta perspectiva. Els projectes pilot susceptibles d'acollir-se a la present ordre hauran

d'aplicar en conjunts de municipis, comarques, subcomarques i qualsevol altra delimitació territorial, en les quals concorrin circumstàncies directament

relacionades amb els objectius del projecte i hauran de tenir un abast sempre supraautonòmic i amb perspectiva, abast i referent nacional i global. 

Amb aquests ajuts s'està fomentant la repercussió a la generalitat de l'Estat que pot aportar un projecte pilot innovador, de manera que es puguin extrapolar els

seus beneficis i conclusions a altres municipis o altres àmbits territorials, fora del territori autonòmic.

03.- Línies d'actuació

Realització de projectes pilot que contribueixin a la diversificació econòmica, a la modernització, a la millora de la qualitat de vida i a la multifuncionalitat del 

medi rural, en el marc del desenvolupament sostenible.

- Les justificacions de cada anualitat s'ha de realitzar abans del 15/11 del mateix any. Aquesta permetrà obtenir l'ajuda de la present anualitat.

Projectes Pilot Xarxa Rural Nacional - MMARM

- El pagament de l'ajut es realitza per anualitats un cop s'hagi justificat aquest exercici. Hi ha la possibilitat de demanar bestretes del 100% de l'anualitat (sempre

que s'hagi executat el 60%, 70% o 80% de la 2 ª, 3 ª o 4 ª anualitat segons correspongui. Es requerirà aval bancari pel 110% de l'import net anticipat ).

- El responsable del projecte haurà de realitzar un informe intermedi anual de resultats i previsió d'execució del projecte (article 13.7 bases) anual a la DG de

Desenvolupament Sostenible del Medi Rural abans del 15 de febrer de l'any següent.

01.- Beneficiaris

Entitats amb personalitat jurídica, sense ànim de lucre o que, encara que desenvolupin activitats de caràcter comercial, inverteixin els beneficis resultants de les

mateixes, en la seva totalitat, en l'acompliment dels seus fins institucionals no comercials i que recullin entre els seus estatuts, com a mínim una de les següents

finalitats: promoció d'iniciatives per contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural, conservació del medi, innovació del medi rural i/o l'organització de

la producció per contribuir a la millora de la qualitat de vida.

No poden sol·licitar-ho els ens locals.

02.- Resum
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04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

Subvenció màxima del 90% dels costos elegibles fins un màxim de 2.000.000€.

a) Actuacions organitzatives, assistència a reunions, anàlisis prèvies, i elaboració d'esborranys o avantprojectes.

b) Despeses de viatges i estades per a reunions i contactes de concreció i posada en marxa del projecte.

c) Assessorament comptable, jurídic i fiscal, quan siguin necessaris per a l'adequada execució de l'activitat o projecte.

d) Despeses d'interpretació i traducció.

e) Material audiovisual i promocional i d'assistència telemàtica.

f) Contractació temporal de personal expert o imputació parcial i temporal de despeses salarials del personal tècnic i administratiu permanent.

g) Quota empresarial de la Seguretat Social corresponent a les despeses salarials de l'epígraf anterior.

h) Despeses de garantia bancària.

i) Estudis de viabilitat, seguiment i control, projectes tècnics o professionals.

j) Despeses generals i de funcionament per un import màxim del 10% del pressupost total aprovat del projecte: llum, aigua, calefacció, correu, telèfon, Internet i

fax, neteja de locals, lloguers d'oficines, fotocòpies, material d'oficina i material fungible ordinadors.

06.- Criteris d'Avaluació

Per ser elegible, el projecte ha de superar els 120 punts.

No són subvencionables: 1) La compra de terrenys, immobles, equips de segona mà, ni de simple reposició, 2) Despeses generals i de funcionament, si supera el

10% del pressupost total aprovat del projecte, 3) Compra de vehicles, 4 ) Adquisició de béns mobles amb vida inferior a 5 anys, 5) Equipaments d'esbarjo (sala

de cinema, televisió, càmeres digitals, jardins, bar, pista de tennis, etc.), 6) Regals i atencions protocol·làries o de representació, 7 ) Obres d'embelliment, 8) Les

despeses de reparació i manteniment, així com la substitució d'equips i maquinària antics que no aporti millores tecnològiques, 9) Els indicats en l'article 31

apartats 7, 8 i 9 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, excepte els de garantia bancària que sí que seran objecte de subvenció, 10) Els

indicats en l'article 71 del Reglament (CE) núm 1698/2005, del Consell de 20 de setembre de 2005, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons

Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Criteris Punts

Qualitat tècnica del projecte pilot 10

 Problemes de la població en els territoris on es realitzarà el projecte (taxa de dependència, coef. substitució, població rural, ocupació per sectors, atur registrat) 10

 Caràcter innovador i  pilot del projecte 20

 Incidència sobre els col.lectius de dones, joves i  altres grups d'especial consideració 20

 Resultats previstos i  contribució a la correcció de desequilibris mediambientals, socioeconòmics, culturals i  laborals 10

 Grau de transferència del projecte a altres territoris 10

 Millora del medi ambient i  valorització dels recursos naturals 20

 Consistència del pressupost per anys del projecte 10

 Formulació d'objectius 10

 Beneficiaris del projecte 10

 Descripció de les activitats projectades 5

 Grau d'implicació dels sectors econòmics i  socials 10

 Grau de consulta i  participació local en la fase d'elaboració i  execució del projecte 10

 Capacitat de la població del territori per assumir els treballs a desenvolupar 20

 Valoració de l'experiència i  de l 'equip tècnic de què disposa l'entitat que desenvoluparà el projecte 5

 Composició equilibrada de dones i homes en l'òrgan de presa de decisions dels beneficiaris 20
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